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Met de laatste reguliere werkmiddag van het seizoen is een druk tuinjaar 
afgesloten. Een jaar waarin het aantal vrijwilligers aangroeide tot rond de 
vijftien. Fijn dat zoveel bewoners (plus wat buurtbewoners) zich zó inzetten. 
 

In de loop van het afgelopen jaar hebben we, 
mede dankzij uw financiële steun, weer een 
aantal flinke stappen kunnen zetten. 
 

• Rododendron-perk: de belangrijkste is 
waarschijnlijk de renovatie van het 
rododendron-perk dat aan eerdere droogte 
bezweken was. Behalve een aantal mooie 
rododendrons is er nog een aantal zuur-
minnende heesters geplant, waaronder 
Pieris (waarvan het blad zo prachtig rood 
kleurt) en Skimmia (met die besjes).  

 

• Groot onderhoud: heeft ook plaatsgevonden 
in de prairietuin en de vlindertuin. In de 
prairietuin staan vaste planten door elkaar, 
afgewisseld met verschillende grassen. In de vlindertuin staan de planten soort bij soort in 
eigen perken. Waar nodig is de beplanting aangevuld 

 

• Jeu-de-boulesbaan: het is verheugend dat steeds meer mensen de weg naar de baan weten 
te vinden. De split-laag (kleine kiezeltjes) op de baan zal worden verbeterd. 
 
Wèl grote problemen met het gras in de tuin 
 

Drie lange, droge en hete zomers achter elkaar hebben hun sporen in het gras 
achtergelaten. Sproeien van het gras is onbegonnen werk. We hebben rond 5.000 m2 gras! 
Zelfs met de nieuwe pomp en slangen zou dat een fulltime inspanning vergen. Het is 
bovendien zwaar werk. Daar hebben we domweg de mensen (of het geld) niet voor. 
 

In die jaren is de conditie van het gras steeds verder achteruit gegaan. Daardoor kregen 
andere bedreigingen meer kans: bijvoorbeeld meer onkruidgroei die het gras verdringt. 
 

Inmiddels hebben we een plaag van engerlingen. Dat zijn de larven van kevers die in de 
grond leven en in drie jaar tot een paar centimeter groeien. Ze eten graswortels. Na drie jaar 
verpoppen ze zich tot kevers, die dan weer eitjes leggen. Op hun beurt trekken ze vogels 
aan, met name kauwtjes, die het gras totaal omploegen.                 >>> 

Nieuwsbrief Groen Bleyenburg 

 

De meeste planten hebben de 
hete zomer goed doorstaan 
 

Misschien is het u opgevallen, maar een 
fors aantal planten staat nog volop in bloei: 
vooral in de vlindertuin en de prairietuin. Dat 
is te danken aan de nieuwe waterpomp en 
aan een paar vrijwilligers.  
 

In de loop van de afgelopen warme, droge 
zomer is er een keer of vijf, zes overvloedig 
gesproeid. Daardoor staan de planten er nu 
nog steeds veel beter bij dan na de vorige 
twee hete zomers.  
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>>>  En dan hebben we natuurlijk ook nog de 
brandweermatten langs de gevels, waarop het 
gras het altijd al moeilijk had. 
 

Op dit moment wordt gewerkt aan een plan 
van aanpak dat gericht is op het verbeteren 
van de conditie van het gras (bijvoorbeeld 
door verticuteren en extra kalk en 
stikstofbemesting), bij-zaaien, het tegengaan 
van onkruid en mosgroei én het bestrijden van 
de engerlingen. Daarbij willen we chemische 
bestrijdingsmiddelen vermijden, we willen 
biologisch werken.  
 

Engerlingen kunnen bijvoorbeeld bestreden 
worden door het uitzetten van een bepaald 
soort aaltjes, die behalve voor de engerlingen 
totaal onschadelijk zijn. Regenwormen, ander 
bodemleven en vogels worden niet aangetast. 
 

Die aanpak zal over meerdere jaren moeten 
worden voortgezet en zal flink in de papieren 

lopen. Zodra het plan handen en voeten krijgt zal er dus moeten worden overlegd met het 
bestuur van de VvE Gebouw. 
 

Winterse nieuwsberichten 
 

• Binnenkort worden de wilgen langs het 
Breede Water weer geknot. De tenen zullen, 
zoals ieder jaar, worden gebruikt voor de 
kerstverlichting.  

• Ook zullen we, als de kas dat toestaat, weer 
twee kerstbomen aanschaffen. Hopelijk net 
zo mooi als die van vorig jaar.  

• De nieuwjaarsborrel, begin januari, komt 
deze keer helaas te vervallen in verband met 
het corona-virus. 

• Maar vergeet de eerstkomende dagen niet 
te genieten van de herfstkleuren in de tuin. 
 
 

 
De tuin is bedoeld voor alle bewoners en bezoekers van Nieuw Bleyenburg. De tuincommissie beheert de tuin voor u, namens 
de eigenaar van het gebouw: de Vereniging van Eigenaars “Nieuw Bleyenburg Gebouw”.  
 

Commissieleden zijn: 
• Cor Agterberg   Van Esveldstraat 63 030 – 243 05 69 c.agterberg@casema.nl 
• Janny van Foreest-Doeven Jan van Galenstraat 28 030 – 274 57 70 jenjvanforeest@gmail.com 
• Rob Geensen   Van Esveldstraat 247 06 – 107 63 101 rg@freedom.nl 
• Ruth Gabert  Jan van Galenstraat 68 06 – 810 09 445 rsm.gabert@ziggo.nl 
• Ruud Luik, voorzitter  Van Esveldstraat 247 06 – 511 77 301 ruud@ruudluik.nl 

 

De tuincommissie dankt alle vrijwilligers en giftgevers voor hun bijdragen. De tuin kan niet zonder u. 
                                                                                                                                Eindredactie en realisatie: Rob Geensen 

 

Dierenleven in de tuin 
 

• Binnenkort starten we weer met de 
winterse bijvoeding van de vogels via 
de silo’s, vetbollen en 
pindakaaspotten. 

• Er worden steeds meer kikkers 
gesignaleerd. Trouwens ook meer 
regenwormen.  

• De egels gaan langzamerhand in 
winterslaap. Dat zelfde geldt voor de 
bewoners van het insectenhotel in de 
vlindertuin.  

• De struikhedera is zelfs nu nog een 
magneet voor vlinders en bijen. 

• En wist u dat er inmiddels ook een 
eekhoorn in de tuin is gespot? Hij had 
in elk geval smaak want hij zat bij de 
walnotenboom😊😊. 

 

 

Ook als u zelf niet in de tuin 
kunt werken,  
kunt u ons helpen  
 

We vragen u regelmatig om een 
financiële bijdrage, ook deze keer.  
Om de tuin te onderhouden en te 
verbeteren. 
 

Uw gift is meer dan welkom op 
IBAN: NL84 ABNA 0537 2879 65  
van Nieuw Bleyenburg Tuin, Utrecht. 
 


